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Van bling bling SUV’s tot gevangenisstraf 

Antipiraterij: een interview met commandeur Ben Bekkering 

Maarten Katsman 

In een interview1 met Atlantisch Perspectief sprak commandeur Ben Bekkering (BB) over 
zijn ervaringen als commandant van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG 1). In de 
tweede helft van 2012 had Bekkering met zijn staf de leiding over de antipiraterijmissie 
van de NAVO, Ocean Shield. De commandeur sprak over ontwikkelingen binnen het 
piraterijprobleem en de bestrijding daarvan, de samenwerking met vlootverbanden van de 
EU en individuele andere landen, en het nut en belang van de SNMG’s. 

24 oktober 2012. Kleine vaartuigen van vlaggenschip Hr. Ms. Rotterdam varen richting de 
Somalische kust om vragen te stellen aan de bemanning van een aantal dhows (traditionele 
schepen, vaak door piraten gebruikt, red.). Vanaf een van de dhows en later vanaf de kust 
wordt opeens het vuur geopend. Er volgt een vuurgevecht, waarbij de dhow in brand vliegt, 
en haar bemanning in het water springt. De bemanning van de Rotterdam kan 25 
drenkelingen redden, terwijl de vermoedelijke piraten aan land blijven vuren. Niemand van 
het marinepersoneel raakt gewond, onder de bemanning van de dhow valt één dodelijk 
slachtoffer. BB: “de zee kent geen grenzen. Je kunt geen veilige scheepvaartroutes naast 
onveilige kustwateren hebben. Om ook daar veiligheid te brengen en zo potentiële 
uitvalsbases van piraten tegen te gaan, zoeken we contact met de lokale bevolking. Je moet 
dan een balans vinden tussen voldoende zelfbescherming en een ‘open’ benadering van 
mensen, waarbij je altijd met genoeg overtuiging overkomt. Als je tot de tanden bewapend 
de bevolking nadert, schrikt dat af en vertelt men je niets meer. Maar die afweging wordt 
door de commandanten van de schepen gemaakt. Ik heb zelf altijd geprobeerd duidelijk te 
maken wat ik wil bereiken. Het hoe is dan aan de commandanten. Dat ik bij dit incident 
aanwezig was, omdat de Rotterdam het vlaggenschip was, doet daar niets aan af.” 

Piratentactieken en bestrijding 

Piraterij wordt vaak verklaard door de chaos in Somalië en het ontbreken van een goed 
functionerend bestuur in dat land. Dat is volgens commandeur Bekkering te snel 
geconcludeerd. “In Somalië was al sinds 1991 chaos, terwijl piraterij in de omvang van de 
laatste jaren pas later opkwam. De grootste piek is nu wel voorbij. Piraterij heeft geen 
ideologie anders dan zo veel mogelijk geld verdienen. Het is in feite niets anders dan 
georganiseerde misdaad. Daar is juist een bepaalde vorm en mate van orde voor nodig om 
te gedijen.” Deze uitleg wordt gesterkt door een blik op de kaart: “het brongebied van 
piraterij is het semiautonome Puntland in het noordoosten van Somalië. Een bergketen 
maakt de noordkust moeilijk toegankelijk voor de autoriteiten. Er is echter geen sprake van 
de chaos zoals die ten zuiden van Mogadishu is te zien. Daardoor kunnen de piraten daar 
relatief vrij opereren. De dorpen aan de centrale oostkust liggen qua afstand weer net te ver 
weg. Ook hier kunnen de piraten dus nog vrij bewegen zonder last te hebben van al te grote 
chaos. Het bestuur in Puntland vertoont wel vorderingen, maar dat gaat langzaam en de 



autoriteiten zijn nog steeds zwak. Ook moet de nieuwe nationale regering haar gezag nog 
zien te bestendigen.” 

In het piraterijprobleem is een geografische verschuiving zichtbaar, verdeeld over drie 
gebieden. BB: “van 2008-2009 opereerden piraten vooral in de Golf van Aden, voornamelijk 
dicht bij de kust van Jemen. Toen de marines op deze drukke vaarroute gingen patrouilleren, 
verplaatsten de piraten zich naar het Somalisch Bassin, het stuk van Indische Oceaan tussen 
Somalië en de eilandengroep Seychellen. Hier lopen ook veel scheepvaartroutes, waardoor 
er genoeg doelwitten waren. Vanaf 2010 moesten de piraten uitwijken naar de ‘fan’: het 
gebied in de Indische Oceaan waar de scheepvaart over verschillende routes uitwaaiert, 
vanaf de Golf van Aden richting het Oosten. Dit gebied is voor koopvaardijschepen niet te 
ontwijken.”  

Sinds eind 2008 begon de internationale gemeenschap met maatregelen tegen piraterij. Via 
diverse constructies beschermen marineschepen de koopvaardij en proberen actief piraten 
te onderscheppen. Succes daarin heeft ook zijn weerslag op de aard van piraterijbestrijding. 
Marinepatrouilles dwongen piraten nieuwe tactieken en handelswijzen te implementeren. 
BB: “in 2010 waren piratenkampen gemakkelijk te herkennen: het type bootjes en de 
aanwezigheid van glimmende SUV’s, een statussymbool voor de piraten, verried de locaties 
van hun uitvalsbases. Nu zijn er nauwelijks meer kampen te vinden. Piraten gaan voor 
‘disguise & disperse’ (vermommen en verspreiden): door de hoge pakkans als gevolg van 
aanwezigheid van internationale marines, proberen piraten de kans op detectie zoveel 
mogelijk te verkleinen. Dat doen ze nu door op te gaan in de omgeving en met lokale 
vissersbootjes trachten ze zo dicht mogelijk een doelwit te naderen, voordat ze duidelijk tot 
een aanval overgaan. Piraten zijn zo moeilijker te detecteren. Daar staat tegenover dat een 
hogere pakkans ook meer druk op ze zet, waardoor ze gedwongen worden opportunistischer 
te handelen. Een groepje piraten dat ver uit de kust gepakt werd, bleek bijvoorbeeld te 
weinig brandstof over te hebben om zelfstandig terug te keren. Een eventuele aanval moest 
voor hun dus succesvol zijn, anders waren ze direct overgeleverd aan de oceaan.” 

De maritieme belangenorganisatie International Maritime Bureau (IMB) kende onlangs de 
sterke afname van piraterij toe aan de marine-inzet en het meevaren van particuliere 
beveiligers. Volgens Bekkering is er daarnaast echter een andere belangrijke factor: “deze 
veiligheidsmaatregelen verklaren inderdaad wel de afname van het aantal succesvolle 
aanvallen, maar niet de sterke afname in het aantal piratengroepen dat naar zee vertrekt. Ik 
heb geen harde bewijzen, maar wel genoeg indicaties om te concluderen dat een combinatie 
van een groeiende invloed van lokale autoriteiten in de brongebieden, een toenemend 
aantal vervolgingen van onderschepte vermoedelijke piraten en de acties van marines nabij 
de kust daarin een belangrijke rol speelt. Het schrikt potentiële piraten af. Zo kunnen 
veroordeelde piraten die eerst een gevangenisstraf uitzitten niet weer direct hun activiteiten 
hervatten. Tegelijkertijd wordt het voor anderen ook wel erg onaantrekkelijk.” 

Bekkering deed al in 2009 ervaring en inzichten op voor het betrekken van kuststaten en 
lokale gebruikers bij maritieme operaties. In het kader van de Africa Partnership Station 
werd hij ingezet in de Golf van Guinee in West-Afrika, een gebied dat ook nu ook in 
toenemende mate door piraterij wordt geplaagd. In 2010 volgde een eerste uitzending naar 
de wateren rondom Somalië. Deze keer hanteerde hij nabij Somalië een actieve aanpak: 
“Ocean Shield hecht veel waarde aan contact met de lokale bevolking, om informatie over 



piraten te verkrijgen en om duidelijk te maken dat de NAVO er niet is om Somaliërs aan te 
vallen. Deze aanpak ondermijnt de steun voor piraten, die de lokale bevolking wijs maken 
dat de buitenlandse marines illegale vissers beschermen, ten koste van Somalië, en niet 
zullen aarzelen om Somalië te beschieten. Door ook ‘te zeggen wat je doet’, creëert de 
NAVO waardevolle contacten en banden met de lokale bevolking. Na een schietincident vlak 
voor de kust, werd direct contact gezocht met de bevolking. Dat leverde goodwill op omdat 
het duidelijk maakte dat de NAVO Somalië niet bedreigt. Natuurlijk is er tijd nodig om het 
wederzijds vertrouwen verder te laten groeien. En natuurlijk zitten enkele dorpen aan de 
kust wel opgescheept met piraten, waar wij, vanwege het geldende mandaat, niet of 
nauwelijks iets tegen kunnen ondernemen. Maar met eigen middelen, zoals de Scan Eagle 
(een klein onbemand vliegtuigje, red.) en de inzet van de onderzeeboot Bruinvis waren we in 
staat om informatie te verifiëren. En dat gaf ons toch de bevestiging dat het vertrouwen 
groeiende was.” 

De NAVO-schepen bezochten onder Bekkerings leiding 300 vissersboten. In het brongebied 
aan de noordoostkust van Somalië vonden 12 ontmoetingen plaats met dorpsoudsten. 
Daarnaast leverde Ocean Shield humanitaire assistentie: 400 dorpsbewoners kregen 
medische hulp aan boord van landingsvaartuigen, die hiervoor 6 keer tot dicht onder de kust 
kwamen.2 

Internationale samenwerking 

Vanuit Northwood in het Verenigd Koninkrijk worden zowel de NAVO-missie Ocean Shield als 
de EU-missie Atalanta geleid. Toch zijn dit twee afzonderlijke hoofdkwartieren met een 
eigen commandostructuur. De EU en de NAVO leveren wel een flink deel van de 
internationale inspanning tegen piraterij. Daarnaast dragen onafhankelijk opererende 
landen als China, Rusland, India en Japan een behoorlijk steen bij. Op het eerste gezicht lijkt 
het effectiever om een gezamenlijke missie te ondernemen, onder één commando. 
Bekkering ziet dat anders: “iedereen levert weer zijn eigen inbreng. De zogenoemde 
independent deployers zorgen met hun konvooien voor extra beveiliging in de drukke Golf 
van Aden en de EU-missie Atalanta richt zich op bescherming van de schepen van het World 
Food Programme (WFP) van de VN. Ocean Shield had daarom de handen vrij om de kust van 
Somalië te bestrijken en juist daar de piraten dicht op de huid zitten.” 

Van frictie tussen de deelnemende landen of zelfs de EU en de NAVO is dan ook geen sprake. 
BB: “de VN heeft de internationale gemeenschap opgeroepen zich in te spannen voor een 
veilige zee. Er wordt een goed werkend coördinatiemechanisme gehanteerd: op zee door 
vele ontmoetingen en driemaandelijks op hoger niveau in Bahrein. Daar schuiven alle 
deelnemende landen aan. Het wegnemen van een speler, zoals de NAVO of de EU, werkt 
niet en zou de effectiviteit van de antipiraterij onder druk zetten. Het aantal benodigde 
eenheden zit al tegen de minimale grens aan. Landen die niet aan de een of de ander 
toehoren, vallen dan weg. En dan mis je simpelweg aantallen. Onder EU-vlag ontbreken 
bijvoorbeeld de Amerikaanse, Turkse, Noorse en Deense schepen. Die zijn nu onmisbaar. 
Mijn EU-collega van Atalanta heeft gemiddeld 6 tot 8 schepen ter beschikking, tegen 
ongeveer 4 tot 6 van de NAVO. Het werkt allemaal, omdat ons gezamenlijke doel helder is en 
de onderlinge coördinatie op zee dus goed geregeld is. 



Er is daarnaast een bijkomend element dat de NAVO-deelname extra waarde geeft: 
continuïteit. De meeste landen wisselen schepen en staven elke vier maanden. Dat is redelijk 
snel. Zes maanden, zoals bij de NAVO, schept de mogelijkheden om een aanpak te 
bedenken, uit te werken, in de praktijk te zien en goed over te dragen aan de opvolger. Op 
dezelfde wijze is ook het permanente hoofdkwartier van de NAVO een grote kracht. Waar in 
andere hoofdkwartieren personeel vaak op uitzendingsbasis werkt en sneller roteert, is het 
NAVO-personeel vaak voor drie jaar geplaatst.”  

In beide organisaties, NAVO en EU, mogen lidstaten vanzelfsprekend eigen posities innemen. 
Die zijn voornamelijk politiek van aard. Bekkering: “het ene land denkt nu eenmaal anders 
over de verhouding tussen beide organisaties dan de ander. Oost-Europese lidstaten hebben 
waarschijnlijk een andere perceptie van de veiligheidssituatie in de wereld dan bijvoorbeeld 
de mediterrane landen. Denemarken doet niet mee aan militaire operaties van de EU. 
Canada ziet piraterijbestrijding als een verantwoordelijkheid van de industrie en Duitsland 
houdt beide SNMG’s liever beschikbaar voor operaties op het hoogste geweldsniveau. Toch 
heb ik dit nooit als een beperking ervaren. Het betekende vooral dat we, als we iets wilden 
bereiken, onze argumenten scherp en helder moesten verwoorden. En dan werd het 
vervolgens gesteund of op basis van begrijpelijke argumenten aangepast.” 

In de praktijk sluiten de verschillende missies goed op elkaar aan. De EU en de NAVO werken 
in de Indische Oceaan samen met minder voor de hand liggende partners als China en 
Rusland, maar het gemeenschappelijke doel maakt dat voor de deelnemende eenheden 
geen enkel probleem. Bekkering gelooft ook zeker in het complementaire karakter van de EU 
en de NAVO: “de NAVO is in staat, vanwege de al genoemde continuïteit en de mogelijkheid 
de aandacht te richten op de piraten, belangrijke eerste stappen te zetten, zoals het contact 
leggen met de bevolking. Als dat succesvol is, kunnen andere organisaties zich richten op het 
verder ontwikkelen van die kuststrook. De EU heeft momenteel drie organisaties in het 
gebied actief: de marine-missie Atalanta, de EU-trainingsmissie en een programma voor 
capaciteitsopbouw (EUCAP Nestor). Die laatste huist enorme mogelijkheden, maar heeft wel 
behoefte aan een eerste ingang. Hetzelfde geldt natuurlijk voor diverse VN-organisaties. Ik 
ben, in alle bescheidenheid, van mening dat onze initiële contacten met de lokale bevolking 
ook voor hen van waarde zullen zijn.” 

Voor de samenwerking op zee met landen buiten de EU of NAVO is het nuttig dat ook 
kleinere landen de leiding hebben over missies als Ocean Shield. BB: “Nederland wordt 
beschouwd als maritieme professional, maar niet als grote mogendheid. Dat maakt het 
interessant voor landen als Rusland en China om met ons te overleggen. Nederland kan 
fungeren als bruggenbouwer tussen de grote mogendheden.” 

Belangen in de regio en oplossingen 

Zoals eerder beschreven, stelt Bekkering dat succesvolle berechting van piraten een 
belangrijke rol speelt in de afname van piraterij in 2012. Omtrent vervolging van 
vermoedelijke piraten gelden ingewikkelde regels en procedures. Volgens de regels van 
Ocean Shield is berechting in principe een nationale zaak: het land dat piraten onderschept, 
moet de vervolging in gang zetten. De EU handelt wel als één organisatie. Wegens 
asielproblemen is het voor de westerse landen voordelig als piraten in de eigen regio 



berecht worden. Welke belangen hebben de buurlanden van Somalië in de 
piraterijbestrijding? 

Bekkering: “sinds 10 mei 2012 zijn er geen succesvolle kapingen meer geweest. Elk van de 
vier NAVO-onderscheppingen, één door de Evertsen en drie door de Rotterdam, leidden 
uiteindelijk tot berechting van de vermoedelijke piraten, in vier verschillende landen. Daar 
kunnen we met recht trots op zijn. Dit was mogelijk door een uitstekende samenwerking van 
het Openbaar Ministerie, de ambassades van het ministerie van Buitenlandse Zaken en 
autoriteiten in een flink aantal landen. Ook de bemiddelende rol van VN-organisaties helpt 
dan enorm. Dat, in de genoemde situaties, ook Spanje en Nederland overgingen tot 
vervolging laat zien aan Somalië dat we de piraten echt een halt willen toeroepen en aan 
andere landen in de regio dat het gaat om een collectieve verantwoordelijkheid. Piraterij 
heeft een grote impact op de landen in de regio. Het bedreigt stabiliteit en vaak prille 
economieën. De Seychellen zijn sterk afhankelijk van inkomsten uit toerisme, en daarnaast 
visserij. Die sectoren hebben veel last van piraterij. Tanzania heeft een opkomende olie-
industrie. Bovendien is Dar es Salaam internationaal een belangrijke haven. Samen met de 
Keniaanse stad Mombasa bedient die haven een flink deel van het Afrikaanse continent. Als 
die twee havens moeilijker toegankelijk zijn uit angst voor piraterij, dan heeft dat een sterk 
negatief effect op de gehele Afrikaanse economie. Die landen zien daarom ook dat ze wel 
een rol hebben te spelen in de piraterijbestrijding. Maar het vervolgen, berechten en 
bewaren van piraten onder strenge internationale regels is niet altijd even makkelijk. Dan 
helpt een actieve rol van de landen buiten de regio zeer zeker. 

De Nederlandse commandeur Pieter Bindt, die eind 2009 de leiding had over Atalanta, zag 
de oplossing voor het piraterijprobleem op land: “zolang er chaos is in Somalië, zijn er 
piraten op zee”3, stelde hij in een interview met Atlantisch Perspectief. Dat roept de vraag op 
of Ocean Shield en verwante missies niet slechts symptoombestrijding zijn, en wat er nodig is 
voor een structurele oplossing.  

BB: “ik bestrijd het verwijt van symptoombestrijding met klem. We zijn goed en wel vier jaar 
bezig met antipiraterij en na het eerste lekstoppen, zoals we dat bij de marine zeggen, zijn 
nu de eerste, bewuste en veelbelovende stappen gezet in de richting van de bron. Dat is een 
logisch vervolg. Maritieme veiligheid is ondeelbaar, de zee kent immers geen grenzen. En 
dus is de lokale bevolking net zo afhankelijk van die veiligheid als de internationale 
scheepvaart en handel. En juist daar zijn stappen gemaakt. Stappen, die ertoe bijdragen dat 
de bevolking zich keert tegen de piraten en de aantrekkelijkheid van een piratenbestaan 
sterk afneemt. Is daarmee de missie eindig? Misschien wel. Aan de andere kant is piraterij 
slechts één van de maritieme veiligheidsrisico’s. Kijk maar naar West-Afrika, waar 
mensensmokkel, aftap van olie, illegale visvangst en drugsmokkel zich vermengen met 
opkomende piraterij. Maar of dat tot langere marine-aanwezigheid moet leiden? Dat is 
uiteraard aan de Nederlandse regering en de NAVO. Mijn ervaring zegt wel dat de 
structurele oplossing voor piraterij en de andere veiligheidsrisico’s is gelegen in 
‘engagement’. We moeten met de landen in de regio capaciteiten (helpen) opbouwen. 
Moeten we dan permanent in de regio zijn? Nee. We kunnen wel af en toe ons gezicht laten 
zien, en daarmee ‘commitment’ tonen. Om bijvoorbeeld Somalië te ondersteunen en 
piraterij nog verder te ontmoedigen, zou een vergunningensysteem enorm helpen. De 
internationale visserij kan op die manier gereguleerd gebruik maken van de rijke visgronden 
bij Somalië, maar door afdrachten ook bijdragen aan de economie van dat land. En met 



andere landen in de regio zouden regelmatige oefeningen bijdragen tot wederzijds begrip en 
het verruimen van regionale capaciteiten.”  

Toekomst NRF 

De NAVO heeft een snelle reactiemacht, NATO Response Force (NRF), opgericht om overal 
ter wereld snel militair in te kunnen grijpen. Vooral na 2014, wanneer de ISAF-missie in 
Afghanistan in de huidige vorm en omvang is afgelopen, moet de NRF een grotere rol van 
betekenis krijgen binnen de NAVO. Eén van de hoofddoelen van de reactiemacht is verdere 
transformatie van de krijgsmachten van de lidstaten. De NRF is multinationaal samengesteld, 
verschillende landen leveren eenheden op basis van een twaalf maanden durende rotatie. 
Alle NAVO-lidstaten kunnen daardoor profiteren van de geleidelijke verspreiding van 
hoogwaardige standaarden, concepten en technologieën – de gewenste transformatie.4 Hoe 
ziet de commandeur de toekomst van de NRF? 

“Wij, de SNMG 1, maakten binnen de NRF deel uit van de immediate reaction force (IRF), en 
daar zie ik een enorme rol voor weggelegd. Na de commando-overdracht van Ocean Shield 
in Djibouti op 7 december gingen we door het Suez Kanaal. Op dat moment was voor ons, na 
zes maanden focus op de Indische Oceaan, de vraag of we na de passage van het Suez 
Kanaal niet als NRF nog ingezet zouden worden bij een andere conflicthaard, zoals Syrië. Dat 
is onze taak, zolang we deel uitmaakten van de IRF (tot 24 januari 2013, red.), konden we 
overal ingezet worden waar het nodig is. Die flexibiliteit is een groot goed om te hebben.”  

De IRF bestaat uit ongeveer 13.000 troepen en is joint – aan de verschillende onderdelen 
doen eenheden van alle krijgsmachtdelen mee. De SNMG’s zijn de maritieme component 
van de IRF, en zijn zelf ook joint, dus breder dan alleen marine-eenheden. Wat is de waarde 
van de maritieme component? 

Bekkering: “met 3-6 schepen lijk je in eerste instantie niet heel veel te kunnen bereiken. 
Maar soms is er niks mis met symboolpolitiek. Daarmee bedoel ik ‘commitment’ tonen, 
simpelweg door aanwezigheid en je vlag te laten zien. Dat is een belangrijke taak. En met 
een SNMG leveren we méér dan die 3 tot 6 schepen. We leveren een volwaardige, 
permanent gereedstaande commandofunctie. Mijn voorganger als commandant, 
commandeur Matessi, voer op een gegeven moment met twee schepen in de Middellandse 
Zee. Twee weken later, Unified Protector (de NAVO-operatie in Libië in 2011, red.) was net 
begonnen, gaf hij leiding aan 18 schepen en werden operaties als walbombardementen en 
mijnenruiming uitgevoerd. En de staf kon dat aan, omdat die er als eerste was. Een ander 
belangrijk argument is interoperabiliteit. Schepen laden moeiteloos olie uit bevoorraders 
van andere landen, verbindingen worden net zo moeiteloos opgezet. Dat komt omdat de 
SNMG’s en hun voorgangers al decennialang werken aan interoperabiliteit. Van apparatuur, 
van procedures, maar ook van operationele ‘mindset’. Dat is van cruciale waarde, maar wel 
iets wat we moeten onderhouden. Ik denk dat de 21e eeuw een maritieme eeuw wordt, met 
veel acties op en vanuit zee, bijvoorbeeld het beschermen van transport en toegang tot 
havens, en het verlenen van humanitaire assistentie. Dan moet je in staat zijn snel te 
schakelen, van bijvoorbeeld hulpverlening naar gevechtsoperaties. Continu training daarin is 
noodzakelijk om op langere termijn altijd zo’n reactiemacht gereed te hebben. En je moet 
het, daar ver weg op zee, wel allemaal op je schip bij je hebben. De spullen aan boord zijn 



dan de spullen waarmee je het moet doen, en gaat doen. Maar als je niet geregeld oefent of 
operaties uitvoert, verleer je hoe het is om samen te werken en verlies je interoperabiliteit.” 

Economische belangen nemen sinds het vorige kabinet in het Nederlandse buitenlandbeleid 
een grotere plaats in. De krijgsmacht kan hieraan een wezenlijke bijdrage blijven leveren. BB: 
“in de huidige ‘global village’ zijn het de doorvoer over zee en de toegang tot havens die de 
economie draaiende houden. Ik vind dat Defensie daaraan een bijdrage moet leveren, door 
presentie. Ook als piraterij ophoudt, blijven de SNMG’s van de NAVO operationeel. Ik zie ook 
dat we groeien van marine- naar maritieme operaties. Joint dus. In dat kader kunnen we nog 
wel die landen blijven bezoeken. Vervolgens kunnen daar oefeningen aan gekoppeld 
worden, of ondersteuning van diplomatieke missies. Juist in ‘rommelige’ situaties vóór het 
uitbreken van een crisis heeft maritiem vermogen een grote rol, daar zit onze kracht: we 
kunnen van dichtbij zien wat er gebeurt, diplomatie ondersteunen, en snel reageren als er 
iets misgaat. Ik heb zelf erg plezierige herinneringen aan het optrekken met en 
ondersteunen van de ambassades in de landen die we hebben bezocht. Juist in de landen 
rond de Indische Oceaan hebben militairen relatief veel invloed op politieke processen. Voor 
mij als militair gingen dan vaak andere deuren open. Door samen op te trekken versterk je 
dan elkaars positie.” 

Het commando over Ocean Shield ligt op dit moment in handen van de Italiaanse schout-bij-
nacht Antonio Natale. De Koninklijke Marine draagt sinds eind januari bij aan Atalanta met 
het fregat Hr. Ms. De Ruyter. 

Maarten Katsman 

Wilt u reageren? Mail de redactie: redactie@atlcom.nl.  

1. Het interview vond plaats op 31 januari, na een lezing van commandeur Bekkering voor 
de Koninklijke Vereniging voor de Krijgswetenschap (KVBK) over hetzelfde onderwerp. 

2. http://www.defensie.nl. 
3. “Zolang er chaos is in Somalië, zijn er piraten op zee”, Atlantisch Perspectief nr. 1, 2010. 
4. http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.htm 
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